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كالعادة في كل استجواب، 
ســتعمل احلكومة عملها على 
النواب باخلفاء باستعمال أدواتها 
الضاغطة واملغرية حلماية الوزير 
من طرح الثقة، مثلما يفعل أعضاء 
املعارضة مع زمالئهم النواب، في 
مباراة حتد فيها عض األصابع 

أكثر من أي شيء آخر. 
وسينتهي هذا املشهد سريعا 
بأي نتيجة كانت، ليعاد مع وزير 

آخر «قرب املوعد أو بعد».
املالية  التجاوزات  أن إظهار 
وافتضاح صور الفساد اإلداري، 
حتى وإن وعــد الوزير وتعهد 
مبتابعة جميع املالحظات، وتكرار 
مثل هذه االستجوابات لوزراء 
متعددين على مدى احلكومات 
املتعاقبة تكشف عن عدم جدية 
القرار احلكومي في إحداث نقلة 
التصدي بكل  نوعية جادة في 
حزم وقوة للفساد والتجاوزات 

املستشرية.
كل ذلك له انعكاساته السلبية 
في مدى ثقة املواطنني بالدولة، 
وهذا أخطر بكثيــر من طرح 
النواب للثقة بهذا الوزير أو ذاك، 
والذي غالبــا يكون من منطلق 
حسابات سياسية خارج أصل 

مادة االستجواب.

كثيرة هي االبتالءات، وكثير 
منا من يبتليــه اهللا مبرض أو 
إلى فقدان حبيب  حادث يؤدي 
أو صديق أو حتى ابتالء بولد عاق 
أو بنــت عاقة أو زوج أو زوجة 
غير صاحلة تنّغص عليه حياته 
وتقّض مضجعه، وكثير منا يفقد 
راحة البال والطمأنينة، إما لضيق 
ذات اليد أو نقص في األموال أو 
التضييق بالــرزق، فهل عرفنا 
ملاذا يبتلينا اهللا بهذه االبتالءات؟

وهل اهللا سبحانه وتعالى ال 
يحبنا أو يريد لنا العذاب والظلم؟

اجلواب حتما ال، وحاش هللا من 
ظلم عبيده، فقد كتب على نفسه 
الرحمة وبدأ آياته في قرآنه الكرمي 
بـ(بسم اهللا الرحمن الرحيم) فلم 
يذكر أي اسم آخر من أسمائه العلى 
إال الرحمن الرحيم وأرسل رسوله 
باحلق فقال (وما أرسلناك إال رحمة 
إنه  للعاملني) أبعد هذا نقول عنه 
يريد لنا العذاب أو أن يظلمنا؟! هل 
سألت نفسك يوما ما ملاذا يبتليني 
اهللا بكل هذه االبتالءات وأنا العبد 

املسكني الضعيف؟
متعن ومتهل! وارجع البصر، 
وتفكر ببصيرة، اهللا ســبحانه 
وتعالى بهذه االمتحانات والبالءات 
يريــد أن يقومنا ويريد منا أن 
نعود إلى أنفسنا وأن نحاسبها، 
فاسأل نفسك: ماذا فعلت حتى 

يبتليني اهللا بهذا االبتالء؟
ما الرسالة التي أراد اهللا لي 
أن افهمها من وراء هذا االبتالء؟

لرمبا يريد اهللا لك أن ترجع 
عن طريق سلكته وال يناسبك 
وكانت إرادة اهللا مبنعك عن سلوك 
هذا الطريق أنــه يريد منك أن 
تشعر بغيرك وأوجاعهم وآالمهم 
عندما يبتليك مبرض، أو يريد 
منك أن تشــعر مبعاناة من هم 
أفقر وأضيق بالرزق عندما مينع 

عنك ماال رجوته.
دائمــا متعن برســائل اهللا 
االبتالءات  وابتالءاته فكل هذه 
إال  واحملن والصعوبات ما هي 
انعكاس ألعمالــك وتصرفاتك 
واختياراتــك فقــد أعطانا اهللا 
العقل لنتدبر وكرمنا على كثير 
من عباده بهذا العقل، وما هذه 
االبتالءات إال رسائل من اهللا لك 
للعودة إلــى الطريق الصحيح 
النفــس وتأديبها،  وتصحيح 
فاهللا أعطانا حرية االختيار فإما 
شاكرا أو كفورا وما هي إال رد 
وجزاء على اختيارك اخلاطئ في 

وقت سابق.
فنحن من نقــرر مصيرنا 
عندما نحسن اختيار طريقنا، 
فقد قال اهللا في محكم كتابه (وما 
ظلمناهم ولكن كانوا أنفســهم 
يظلمون) واهللا ليس بظالم للعبيد.

دمتم بخير وعافية.

حتى للتسجيل في كشوف االنتخابات؛ 
ألنه يرى مســرحيات هزلية فاســدة 
األمة وأفشلت  أفســدت دور مجلس 

الدميوقراطية!
نحــن عاصرنا كوكبة مــن رواد 
الدميوقراطية وسياسيني تعلمنا منهم 
كيف نحترم النظرة إلى النائب ودوره 
الرائد في خدمة الوطن واملواطن دومنا 
مصالــح خاصة أو مصلحة ذاتية! كما 
العمل  تعلمنا من نواب دخلوا معترك 
السياسي مع حكومات كانت تنجز بصمت 
دون استعراض سياسي وإعالمي من أجل 
حتقيق املصالح العامة للوطن واملواطنني 

بعيدا عن بطوالت شخصية!
فهــل تنتهي هــذه املســرحيات 
االفتراضية التي أفســدت كل شــيء 
جميل فــي املمارســة الدميوقراطية 
والعمل السياسي الشريف خلدمة الكويت 

وسمعتها في كل احملافل الدولية ؟
واهللا من وراء القصد!

تخصيص هدية للمســاهمني مواكبة 
للمناســبة إضافة إلى تكفلهم بتزيني 
مداخل ومخــارج احملافظات باألعالم 
واإلضاءة التي تليق مبكانة املناســبة 
مازال هناك متســع من الوقت للقيام 

بهذه املهمة. 
والســؤال الذي يطرح نفسه: أين 
دور مؤسسات الدولة؟ أين دور مراقبة 
األعالم والزينة التابعة لبلدية الكويت؟ 
القطاع اخلــاص ومبادراته  أين دور 
الوطنية بهذه املناسبة؟ أسئلة حتتاج 
إلى اإلجابة.. الكويت لم تقصر علينا 
بشيء فلماذا هذا التقاعس في تزيينها 

وجتميلها في يوم فرحها.
أخيرا يجب على جلنة االحتفاالت أن 
تخرج لنا في مؤمتر صحافي توضح من 
خالله عن أسباب غيابها وتأخرها في 
إعالن برنامج عملها إلحياء مناسبتي 
االستقالل والتحرير هذا العام، ومنا إلى 
سمو رئيس مجلس الوزراء.. الكويت 
تســتاهل منا الكثير والكثير واقل ما 

نقدمه لها تزيينها بأجمل حلة.

علت حني أخرجوه من البئر زلزلت املكان، 
الكفوف الكثيرة التي ارتفعت عالياً في 
كل العالم تدعو له بأن يخرج ساملاً، وحني 
توفي الكل تأثر ودعا له باملغفرة وألهله 

بالصبر.
لعل ما حدث مّد أهله ومحبيه بجرعة 
من الرضا، ولعل ما حدث من أحداث إثر 
وفاته من قرارات وحتركات جتاه اآلبار 
املهجورة، ستعطي أهله العزاء الكافي، 
ألن موته قد يحيي العشرات بل املئات 
حني يؤخذ سبب وفاته على محمل اجلد.
زلت قــدم ريان أودت بحياته، لكن 
كم من زالت أودت بحياة عوائل كاملة 
وأطفال بريئة متوت بردا وجوعا كل يوم 
وكل ساعة، رحم اهللا من هم حتت الثرى 
ومن هم فوقه، رحم اهللا جميع املسلمني.

«لئن كنت كما قلت فكأمنا تُسفهم املل، 
وال يزال معك من اهللا ظهير عليهم ما 

دمت على ذلك».
وقال ژ: «ليس الواصل باملكافئ، 
ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه 
وصلها»، فعندما نصل األرحام ونحسن 
إليهم طمعا ملا عند اهللا وبجزائه وليس 

ليكافئنا الناس مبثل جزائنا لهم.
وها نحن نرى في أيامنا هذه من 
يأخذهم املوت عنا بلمح البصر ودون 
أن نشعر، فهل من العقالنية والرشد ان 
نكون على خالف مع من نحب وبيننا 
وبينهم صلة أرحام؟ وهل تستحق احلياة 
منا أن نهجر ونقطع أرحامنا بســبب 

عرض من الدنيا؟
هل فــي كل مرة ميــوت أحدهم 
نتحسف ونلوم أنفسنا وما ان نلبث 
أياما ثم ننسى ونتناسى ونخلق مشاكل 

مع آخر؟
اللهم ألِّف بني قلوبنا وأصلح ذات 
بيننا واهدنا سبل السالم واهدنا ألحسن 

األخالق وجنبنا سيئها.

األمة من دوره التشــريعي ومن دوره 
الرقابي من أجل خدمة مصاحلنا الوطنية 

في شتى املجاالت!
لقد خرجت املمارسة الدميوقراطية 
السياســية والرقابية  عن مضامينها 
والتشــريعية، وأن مجلس األمة حالة، 
ولألسف «فاشــلة» غير مشجعة، كما 
أصبح هذا اجليل ال يكتسب التشجيع 

كورونا التي تتطلب من اجلميع االبتعاد 
عن التجمعات، واتخاذ احليطة واتباع 
االشــتراطات الصحية خــالل إقامة 
االحتفاالت، ولكن هذا األمر لن مينعنا 
من أن نظهر مالمح البهجة والسعادة 
باملناســبة من خالل التزين واتشاح 
الشوارع واخلطوط السريعة في األعالم 

وجعل الكويت أحلى عروس.
نكررهــا مرة أخــرى يجب على 
مجالــس إدارات اجلمعيات التعاونية 

أعلم أنه لم يعد موجودا بيننا بل انتقل إلى 
جوار ربه، رحمه اهللا، وأعلم أن املصاب 
الذي وقع على والده ووالدته كبير، لكن، 
ودع ريان وداع امللوك، التكبيرات التي 

رحمه مسنودا بقوة، ويجب أن نكون 
عونا ألهلنا في مصابهم واحتياجهم، 
ناصحني لهم فــي زالتهم وأخطائهم، 
إدبارهم وقطيعتهم،  لهم في  واصلني 
ورمبا يسأل سائل وهل علي ان أصل 

من يقطعني وأحسن ملن أساء إلي؟
اشتكى رجل إلى النبي ژ فقال: 
«يا رســول اهللا، إن لي قرابة أصلهم 
ويقطعونني، وأُحسن إليهم ويسيئون 
إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي»، فقال: 

في مقدمة تطلعاتهم وحواراتهم دومنا 
التقاذف بالعبارات غير املشروعة وغير 
الالئقة وبالهمز واللمز أحيانا علنا وفي 
وسائل اإلعالم املقروءة واملرئية وعبر 
وســائل التواصل وكأنها حرب معلنة 

للنيل من خصومهم؟!
املمارســة  نعــم «أمصخت» هذه 
السياسية الفاشلة والتي فرغت مجلس 

نحث اجلهــات احلكومية واجلمعيات 
التعاونيــة باملبــادرة بتزيني الكويت 
باإلضاءة والصور، واألعالم ولكن ال 

حياة ملن تنادي.
نعم هناك حترك متواضع واجتهادات 
شخصية سواء كانت من محافظ أو جهة 
حكومية أو خاصة، لكن ليس مبستوى 
الطموح املتوقع واملواكب لتلك املناسبات 
العظيمة في نفوس أبناء الشعب الكويتي. 
نعلم أن املناسبة تأتي في ظل جائحة 

لكن حملت في طياتها العديد من املعاني 
والعبر.

لكن ماذا فعل ريان يا ترى، ما سر 
ريان عند اهللا، ماذا فعل ليلقى ذلك كله؟، 

الســيئ ببعض، والغيبــة والنميمة، 
حتاســدهم، كراهية ناصحهم، سوء 
أخالقهم، اإلعراض عن تعاليم دينهم، 
خبث بعض نسائهم ورجالهم، وال أسوأ 
من رجل يتبع كالم النساء فيقطع رحمه 
بســببهن وال خير في امرأة ورجل 
يكونان سببا في قطع األرحام والصلة!

األهل هم عصب احلياة، صلة الرحم 
والترابط والتكاتف هي من تقيم احلياة 
وتعدلها ويكون اإلنسان بعون اهللا ثم 

املمارسة ويلتفت  تنتهي هذه  متى 
السياسيون للبناء والتأسيس ملستقبل 
البلــد بدال من معارك سياســية تارة 
بني بعض النواب بالتراشــق اإلعالمي 
واللفظي أثناء املناقشات والذي يتطور 
إلــى معركة ســاخنة تنتهي بتحديات 
سياســية اســتعراضية وتسابق في 
باهتــة إلثبات  تقــدمي اســتجوابات 
الوجود السياسي على قاعدة املواقف 
الشعبية ترنو ملرحلة االنتخابات القادمة 
والتحضير الشــعبي من خالل مواقع 
التواصل االجتماعي وكأنها حملة إعالمية 
شاملة بني نواب حاليني وسابقني ومن 

يتطلع خلوضها مستقبال ؟!
نعم، إلى متى هذا املشهد السياسي 
«الفــج»؟! ومتــى يلتفــت كثير من 
السياسي والوطني  للبناء  السياسيني 
الصحيح الذي أرسى دعائمه من خدموا 
أكثر من  الدميوقراطية طوال  املسيرة 
ســتني عاما، وجعلوا املصالح الوطنية 

حتتفــل الكويت بعد أيــام بالعيد 
الوطني الـ ٦١ والذكرى الـ ٣١ للتحرير، 
وبهذه املناسبة، نرفع أسمى آيات التهاني 
والتبريكات إلى مقــام والدنا وراعي 
مسيرتنا صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد، وسمو ولي عهده األمني 
الشيخ مشــعل األحمد، حفظهما اهللا، 
وإلى الشعب الكويتي الكرمي واملقيمني 

على هذه األرض الطيبة.
بدأ شهر االحتفاالت قبل أيام، ولم 
نر أي حترك أو نشاط للجنة الدائمة 
لالحتفال باملناسبات واألعياد الوطنية 
كما لم نشــاهد أي شــعار لهذا العام 
التلفزيون  القنوات في  يعتلي شاشة 

يبني تلك املناسبات.
مظاهر االحتفاالت بيومي االستقالل 
والتحرير تكاد تكون شبه معدومة حيث 
ال استعدادات تذكر، الشوارع ال يوجد 
بها أي مظاهر لالحتفال، وخالية متاما 
من أي زينة وأعــالم وإضاءة خاصة 

باملناسبة.
كل عام وحتديدا قبل شهر فبراير 

كان بال شك يلعب في ربوع بالده، 
يجري ويقفز ومن ثــم يتوقف قليال 
يلتقط أنفاسه، ويعود من جديد يلعب 
ويلهو، لكن في هذه املرة زلت قدمه ليجد 
نفسه في ذلك املكان الرطب، املظلم. كم 
هو محزن ومؤلم حني أتخيل أو أتصور 
ما مر به ريان خالل تلك األيام التي بال 
شك مرت طويلة على أهله وعلى كل من 

كان يتابع حالته وأخباره.
هذا ما أتخيله كسيناريو ملا حصل 
للطفل املغربي ريان، الذي بقي في غيابة 
اجلب نحو خمسة أيام، عجز السيارة 
عن التقاطه من ظلمات البئر وإخراجه 

إلى النور.
قصة شغلت العاملني العربي والغربي 
دون اســتثناء، قصة غريبة وعجيبة، 

في قــدمي الزمان اعتدى أحد أبناء 
امللوك على شــخص من عامة الناس، 
أبناء امللك  فاشتكى املعتدى عليه من 
ألهله ما حدث معه، فتجمع األهل وبعثوا 
برسالة إلى امللك مبا حصل، فرّد عليهم 
امللك برسالة اعتذار، ألنه يعلم أن هذه 
األســرة مترابطة متماسكة وهم على 
قلب رجل واحد في الشدائد واحملن، 
إضافة إلى تكاتفهم ومساعدتهم لبعضهم 

البعض.
وجند أن األسر املنفصلة عن بعضها 
البعض، وكل واحد منهم في عامله يبغض 
اآلخر ويحسده ويكرهه ويكيد له املكائد 
اخلبيثة، ليســت لها قيمة بني الناس 

وال اعتبار.
فلوال فضل صلة الرحم والترابط 
لم يكن النبي ژ ليوصي بها، ويذكرها 
سبحانه وتعالى في أكثر من موضع في 
القرآن!، فاألســرة ال تنجح وال ترقى 
بتفككها، لذلك كان من أبغض احلالل 

«الطالق» والتفريق بني األزواج.
ومن أســباب تنافر األسر: الظن 

إطاللة

أين مظاهر االحتفاالت؟
الشوارع خالية 
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إلى متى؟!

طارق إدريس
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من بهم قطيعة!
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معاملة اخلدم والسفارات

صراحة

Adel.almezel@gmail.com
عادل نايف املزعل

ضيق اختيارك

في سياق احلياة

فاطمة املزيعل

لظروف احلياة وخروج املــرأة الكويتية للعمل 
وزيادة األعباء بأنواعها على ربة البيت تستعني األسر 
الكويتية وغيرها باخلدم فتحتاج األسرة املتوسطة إلى 
خادمة أو اثنتني فضال عن السائق وحاجة األسرة إلى 
اخلدم لم تعد ضربا من الترف والبهرجة فكل أسرة 
بحاجة فعلية إلى اخلدم بعد تطور احلياة في الكويت 
وزيادة األعباء األسرية وأكثر األسر في الكويت تعامل 
اخلدم معاملة طيبة وكأنهم أفراد من العائلة إال بعض 
احلاالت الشاذة التي تسيء بسمعة الكويت في مجال 
حقوق اإلنسان سواء بالضرب او املعاملة السيئة أو 
عدم دفع رواتبهم مما يؤثر على سمعة الكويت في 
اخلارج ودورها الرائد ويخالف تعاليم اإلسالم التي 
حتث على حســن معاملة اخلدم وكانت نتيجة ذلك 
أن الكويت أصبحت فريســة ألطماع مكاتب اخلدم 
والسفارات حتى وصلت تكلفة إحضار اخلادمة إلى 
١٥٠٠ دينار وأكثر، فضال عن الراتب ما يقارب ١٢٠ 
دينارا مما يشكل عبئا مضافا إلى أعباء األسرة والتي 

هي أصال تئن من الغالء وارتفاع األسعار.
والسؤال هنا: ملاذا يدفع الكويتي وغيره هذا الثمن 
الباهظ اجلشع ملكاتب اخلدم التي ال ترحم؟ وملاذا يترك 
فريسة للسفارات التي أصبحت اخلادمة تستقوي بها 
وال تلبث أن تهرب من كفيلها وتلوذ للسفارة ودار 
اإليواء التي أقامتها احلكومة إرضاء ملنظمات حقوق 
اإلنسان، فأين حقوق الكويتي وغيره في أن يحصل 
على اخلادمة واخلدمة مقابل ماله الذي دفعه ومع أول 
مشكلة تترك اخلادمة املنزل لتهيم على وجهها محترفة 
لألعمال القذرة وتنتقل من شقة إلى شقة ويخسر 
الكفيل ماله ويقضي يومه في مراجعات مع املخافر 
والشؤون أو مكاتب استقدام اخلدم ويجب على وزارة 
الشؤون أن تتولى استقدام اخلدم وكفاالتهم وضمان 
حقوقهم وحقوق الكويتيني وغيرهم بخادمة مخلصة 
لعملها ال تتالعب وال تهرب وحتى ال تخضع البتزاز 
أحد، وكذلك محاســبة مكاتب اخلدم التي احترفت 
االحتيــال على الكويتيني مــع حفظ كرامة وحقوق 
اخلدم وإنســانيتهم ومعاملتهم معاملة طيبة دون 
ابتزاز من بعض السفارات التي أصبحت طرفا في 
املعاملة يستقوي بها اخلدم، وتتمرد اخلادمات على 
حسها، وصار الكويتي ضائعا بني الشؤون واجلوازات 
ومكاتب اخلدم وأقسام الشرطة، فرحمة بنا، ال تدعوا 

أحدا يقوم بابتزازنا فكفى ما نحن فيه.
وأدعو األسر التي تعامل اخلدم معاملة سيئة أن 
نتذكر احلديث الشــريف الذي روي عن الترمذي 
بسنده عن أنس قال: «خدمت النبي صلى اهللا عليه 
وآله وسلم عشر سنني فما قال لي أف قط وما قال لي 
شيئا صنعته ملا صنعته وال لشيء تركته لم تركته» 
اللهم احفــظ بلدي الكويت وأميرها وشــعبها 
واملخلصني عليها، ونســأل اهللا سبحانه وتعالى أن 
تنقشع هذه الغمة ويذهب هذا البالء عن جميع دول 

العالم، اللهم آمني.

غالبا ما يكون النسيان أمرا في غاية الصعوبة، 
وباألخص بالنســبة ألولئك، املنكســرة قلوبهم، 
املنجرحة أحاسيسهم ومشاعرهم، أصحاب العواطف 
النبيلة الصادقة املرهفة، املوجوعني، أولئك الذين قد 
يختلف كل منهم عن اآلخر باختياره لطريقة معينة 

ليحاول من خاللها النسيان، فعلى سبيل املثال:
هناك من يلجأ للبكاء كي ينسى، للصمت، النوم، 
العزلة، البعد، السفر، االنطواء، وهناك من قد يلجأ 
إلى عكس ذلك ككثرة الكالم، الفضفضة، الضحك 
واالبتســام، التجاهل وغيرها الكثير والكثير من 
الطرق، وبالرغم من ذلك يبقى أيضا النسيان شيئا 
صعبا ولكنه ليس مبســتحيل، صعبا ألنه غالبا ما 
يحمــل معه الذكريات املؤملة للروح والنفس والتي 

عادة ما تقودنا إلى احليرة والصدمة والذهول.
ولكن لنضع في عني االعتبار أيضا أن النسيان 
برغم صعوبته إال انــه أحيانا يعتبر نقطة قوة ال 
ضعف، فكلما تسارع اإلنسان في عملية النسيان 
اثبت قدرته وقوته بجدارة، وأصبحت حياته سلسة 
بصورة أكبر كونه شخصا لن يقبل باالستسالم 
ولن يطيل بالوقوف على األطالل، لذلك ستمر أيامه 

بكل مرونة وتصالح وسالم.
فيكفي أنك ســتتخطى وستتجاوز معظم تلك 
املواقف، األمور، األشــياء واألشخاص وكل ماهو 
سلبي ومشني، وذلك لن يتحقق إال بوجود عزمك 
وإرادتك وإصرارك، الذي ستتخلى من خالله عن 
ضيق اختيارك وستستجمع قواك اخلائرة، وستلم 

شمل إميانك لتنسى وتعيش القادم من حياتك.
وإن كان مثلما ذكرنا النسيان صعبا! ذلك وألنه 
كثيرا ما يبعثرنا وبالضياع يشعرنا، يشتتنا ويثقل 
ذواتنا ويقتل كياننا، بسبب تأثيره القوي على حياتنا، 
طفولتنا وصبانا، كونه مبنزلة دعوة مفتوحة ملاضي 

كل واحد منا إلى ان يغادرنا!
إال انه في النهاية واألخير ســيغادرنا، أي أن 
الثابت في األمر أن هناك حلظة حاسمة سينتهي بها 
كل شيء، ويصبح بعدها هذا املاضي مجرد ماض 

مهمل، منسي وقدمي.
فاملهم ليــس أال نتألم من خــالل ما مررنا به 
ونســعى لنســيانه، ولكن املهم أننا أثناء تأملنا ان 
نتعلم ونعتبر، وأن جنعل من ذلك األلم محطة جديدة 
لألمل، لنقول شــكرا ملن أراد أن يضعفنا يوما ما 
لكنه لألمام دهرا دفعنا، وشكرا ملن خذلنا وخيب 

ظننا وجافانا فمنحنا درسا قوانا.
وال ننســى أن ما بني تلك الذكريات الذي نريد 
نسيانها ماض قد يؤهلنا لغد جديد رائع وجميل، 
ماضي يحتاج منا أن نحكــم عقولنا به بدقة، كي 

نعرف كيف نتعامل معه.


